
УКРАЇНА
ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  
 

Н А К А З

16 серпня 2021 року                    м. Дубно                                                             № 15

Про затвердження персонального 
складу конкурсної комісії з 
проведення конкурсу на заміщення
вакантної посади
директора комунального
некомерційного підприємства
«Дубенська міська лікарня»
Дубенської міської ради

З  метою  проведення  конкурсу  на  заняття  посади  директора  комунального
некомерційного  підприємства  «Дубенська  міська  лікарня» Дубенської  міської  ради,
керуючись наказом  відділу охорони здоров’я Дубенської міської ради від 28.07.2021 року
№13 «Про  проведення  конкурсу на  заміщення  вакантної  посади  директора  комунального
некомерційного  підприємства  «Дубенська  міська  лікарня»  Дубенської  міської  ради  та
початок  формування  конкурсної  комісії»,  протоколів  зборів  трудового  колективу  КНП
«Дубенська  міська  лікарня»  Дубенської  міської  ради,   профспілкових  організацій  та  рад
трудових колективів закладів охорони здоров'я

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад конкурсної комісії з добору кандидата на заміщення вакантної посади
директора  комунального  некомерційного  підприємства  «Дубенська  міська  лікарня»
Дубенської міської ради:

1.1 від виконавчих органів: 

ДМИТРІЄВА Вікторія Миколаївна – заступник міського голови; 

ШУБНІК Микола Іванович – начальник відділу КРКД – секретар комісії;

МЯКИЩУК Олександр Федорович  –  начальник юридичного відділу міської ради;

1.2.  від  профспілкових  організацій  та  рад  трудових  колективів  закладів  охорони

здоров’я:

ЧОРНОПИСЬКА Людмила Володимирівна – голова профкому КНП «Пологовий будинок

Дубенської міської ради»;

МАСЛОВА  Тетяна  Дмитрівна  –  голова  ради  трудового  колективу  КНП  «ЦПМСД»



Дубенської міської ради;

ЧУКАСЬ Лариса Іванівна – лікар дермато-венеролог, член ради трудового колективу КНП

«Міська поліклініка» - заступник голови комісії;

1.3. від трудового колективу: 

СІНЕВИЧ  Руслан  Володимирович  –  завідувач  травматологічним  відділенням  КНП

«Дубенська міська лікарня» Дубенської міської ради;

КЛИМЕНКО Юрій Іванович – завідувач відділенням анестезіології  та  інтенсивної  тарепії

КНП «Дубенська міська лікарня» Дубенської міської ради – голова комісії;

ТРОСТЯНЧУК  Лариса  Степанівна  –  начальник  відділу  кадрів  КНП  «Дубенська  міська

лікарня» Дубенської міської ради.

2.  Провести  засідання  конкурсної  комісії  з  розгляду  заяв  претендентів  і  поданих  ними

документів 6 вересня 2021 року.

3.  Конкурсний  відбір  на  посаду  директора  КНП  «Дубенська  міська  лікарня»  Дубенської

міської  ради  провести  9  вересня  2021  року  о  10.00  год.  у  приміщенні  відділу  охорони

здоров’я  Дубенської  міської  ради  за  адресою:  Рівненська  область,  м.  Дубно,

вул. Грушевського, 103 (актовий зал КНП «Пологовий будинок» Дубенської міської ради).

4.  Конкурсній  комісії  здійснити  заходи  передбачені  порядком  проведення  конкурсу  на

заняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я Дубенської міської ради.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник відділу      Василь КРУЦИК


